
Česká asociace streetwork 
 

Návrh na nominaci pro udělení výroční ceny v oblasti streetwork a nízkoprahových programů 
Kategorie: Tým roku 

 

Údaje o navrženém: 

 

Zdůvodnění návrhu na nominaci: 

- kvalita odvedené práce  
(důvody – za co je navržen na 
cenu, konkrétní příběh, přínos pro 
obor) 
  
 

Kvalita odvedené práce za rok 2018:  

 

Zařízení je jediná služba svého druhu ve Znojmě, funguje 10 let – 

ambulantní i terénní forma. Terén při klubu funguje 7,5 roku. NZDM 

podpořilo v nepříznivých sociálních situacích v roce 2018 celkem 215 

uživatelů a poskytlo jim odbornou pomoc. Poskytlo 4642 intervencí (min. 30 

minut odborné pomoci) a 6362 kontaktů ve prospěch klienta.  

 

Zde malý výčet o Klubu Coolna Znojmo:  
 

- V rámci Rozvojového auditu respektive její metodické návštěvy 

(protože klub úspěšně absolvoval inspekci MPSV) získalo NZDM 

Klubu Coolna Znojmo zisk 100% bodů v ohodnocení 

od České asociace streetwork 

- Dlouhodobá specifická preventivní témata (měsíce) v Klubu Coolna 

na které navazují besedy s odborníky 

- Vydávání preventivního interního časopisu COOLTIME, který 

služba má jako nástroj pomoci na témata (pro preventivní práci) 

s uživateli na různá témata (sebepoškozování, energetické nápoje, 

kouření, marihuana, HIV/AIDS, alkohol, nuda a mnohé další 

vycházející z potřeb uživatelů). Práce s dobrovolnictvím v rámci 

tohoto vydávání tohoto časopisu.  

- Dobré nastavení služby „klub versus terén včetně online formy jako 

nového boomu“ 

- Profesionalita celého týmu včetně nastavení možností 

volnočasových aktivit v rámci nároků na sociální službu 

- Efektivní spolupráce s jinými NZDM v rámci pracovních skupin 

nejen v rámci  jihomoravského kraje a odborníky ve Znojmě, úzce se 

školní psycholožkou a jinými subjekty či individuálním osoby ve 

prospěch klientů 

- Exkurze pro ZŠ, SŠ či VŠ s výstupem různých praxí pro 

vysokoškoláky 

- Stáže pro kolegy nejen z ČR, ale i Ukrajiny, který se učí dobré praxi 

Identifikace navrženého kandidáta 
(název zařízení / programu, 
kontaktní údaje - adresa, telefon, e-
mail, web)  

NZDM KLUB COOLNA Znojmo, Masarykovo nám. 21, Znojmo 66902, 

coolna.znojmo@charita.cz - vedoucí, 739 389 275 - mobil na vedoucího, web 

pro veřejnost: https://znojmo.charita.cz/charitni-sluzby/klub-coolna-znojmo/ 

Stručný popis činnosti navrženého 
zařízení/programu za uplynulý rok 

KLUBU COOLNA Znojmo je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 

který poskytuje činnosti dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách.  

 

Cílová skupina: Pomáhájí dětem, mládeži a mladým dospělým ve věku 11-

26 let, které zažívají nepříznivou životní situaci  

Forma poskytování:  

a) ambulantní  

b) terénní - osobní pěší terén + maringotkový terén 

Dále online forma poskytování FB on-line „Pracovníci streetwork“, který 

funguje několik let pro uživatele  

https://znojmo.charita.cz/charitni-sluzby/klub-coolna-znojmo/


- Vedoucí služby Mgr. Robert Knebl byl nominován svým týmem 

v rámci projektu od MPSV „Systémová podpora profesionálního 

výkonu sociální práce II“ do 2. ročníku soutěže Ocenění sociálních 

pracovníků, kteří se zasloužili o rozvoj či dobré jméno sociální 

práce v ČR a postoupil do semifinále ceny Gratias „Buďme profi“ 
za rok 2019 – ocenění pro sociální pracovníky, dále je předsedou 

odborného kolegia prevence rizikového chování, dále členem Komise 

pro prevenci kriminality, součástí odborných diskusí, je rozvojovým 

auditorem ČAS, účastní se pravidelně Komunitního plánování 

sociálních služeb či Fóra zdravého města Znojmo 

- Maringotkový terén jako příklad dobré praxe v oboru 

- Příklad dobré praxe v rámci „Terénní sociální práce ve skateparku 

s její komunitou“ – podpora s uživatelem o zapojení se do projektu 

„Tvoříme Znojmo“ – „Podpora skateboardingu a nových sportů ve 

Znojmě se zaměřením pro mladší jezdce“ – odborné pomoc a tato 

komunita nakonec získala v hlasování veřejnosti 0,5 miliónů Kč na 

tento projekt i díky pomoci Klubu Coolna. 

- Individuální přístup pro různorodou cílovou skupinu (pracují s žáky 

různých škol včetně speciální školy, s romským etnikem na klubu, 

skate komunitou v terénu, středoškoláky i vysokoškoláky, matkami 

atd. 

- Práce na různých Street jamech a akcích v klubu, různé preventivní 

filmáče, diskuse, workshopy 
 
 

 

Údaje o navrhovateli: 

Identifikace 
navrhovatele  

jméno a příjmení Stanislav Maar 
 

profese 
 

Vedoucí sociálního odboru města Znojma – 
sociální pracovník  
 

telefon 739389457 zaměstnání  

adresa Město Znojmo, odbor sociální, Náměstí Armády 8, Znojmo 669 02 

Uvedení, v jakém vztahu 
je nominující 
k navrženému  

Vedoucí sociálního odboru města Znojma 

 
Prohlášení 
navrhovatele: 
 

Tímto potvrzuji pravdivost uvedených údajů. Dále tímto potvrzuji, že jsem navrženého o tomto návrhu 
informoval (včetně uvedených údajů) a že navržený souhlasí.  
 
Ve Znojmě dne 25. 3. 2019    Mgr. Stanislav Maar 

 

NEZBYTNÁ PODMÍNKA 
!!!!! Navrhující musí informovat navrženého o tom, že jej navrhuje a vyžádat si jeho ústní souhlas a potvrzení pravdivosti 
údajů !!!!!! 
NAVRHOVANÝ TÝM MUSÍ POSLAT DO ČAS SVOU AKTUÁLNÍ FOTOGRAFII.  
 
Do kdy musí být návrhy předloženy: 
- musí být předloženy nejpozději do 25. 3. 2019 
- musí být poslány VÝHRADNĚ emailem na adresu portal@streetwork.cz 
 
V případě chybného nebo nedostatečného vyplnění formuláře bude navrhovatel osloven, aby údaje doplnil, a to 
nejpozději do 2 dnů od odeslání výzvy k doplnění. Pokud tak neučiní, nebude návrh vzat v potaz. 
 


